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Doel RKVV Roosendaal

“Thuiskomen bij RKVV Roosendaal”

RKVV Roosendaal is een dynamische, 
sportieve en maatschappelijk betrokken 
voetbalvereniging waarbij, iedereen op 
zijn eigen niveau presteert en groeit & 
waar men met plezier naar de club komt.



KERNWAARDEN

Prestatie wordt gerealiseerd met en voor elkaar. 
Leden zijn eensgezind en tonen team- en clubgevoel.

Leden genieten van het voetbalspel en 
hebben het naar hun zin. Ze zijn blij, positief 
ingesteld en tonen acceptatie.

Leden tonen inzet en zijn gedreven. Een juiste 
discipline wordt gewaardeerd. Vrijwilligers zijn 
zich bewust van hun voorbeeldfunctie.

Leden voelen zich betrokken en zijn bereid 
zich in te zetten voor de vereniging. Er is een 
wil om elkaar en de vereniging te helpen

Op ieders niveau streven wij een zo goed mogelijke 
prestatie na vanuit een fairplay-instelling. We tonen 
ons sportief, zowel als spelend lid als rond het veld. 
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UITGANGSPUNTEN

Thuiskomen bij RKVV Roosendaal
• Je welkom voelen binnen RKVV
• We gaan respectvol met elkaar om
• Iedereen telt mee

Goed vrijwilligersbeleid
• Voldoende aanwas vrijwilligers
• Waardering voor vrijwilligers

Inclusiviteit verhogen
• Uitbouwen dames afdeling
• Uitbouwen G-voetbal afdeling

Zo hoog mogelijk spelen
• 1e elftal stabiel in de 1e klasse (met eigen jeugd)
• Overige selectie elftallen op divisie niveau
• Overige elftallen spelen op eigen weerstandsniveau



Kantine & keuken

2021
• Aankleding per thema of activiteit bv kerstmis, high beer enz.
• Heldere structuur wie is waar voor verantwoordelijk.
• Uniforme uitstraling en eenheid van kleding 
• Ook voor de bar de gastheer zijn van de kantine
• Kantine commissie met voorzitter (onderdeel van het bestuur)

2022
• Diversiteit in personeel, op zoek naar nieuwe en jonge aanwas
• Gezonde kantine
• Onbetaalde vrijwilligers stimuleren
• Goed voorraad beheer
• Statiegeld blikjes en flesjes
• Aankleding kantine met historie en heden

2023
• Schoonmaken
• Ander meubilair
• Permanente darthoek

2024
• Bestellingen vanuit terras mogelijk maken.
• Uitbreiding van de kantine (naar terras)

VISIE
De kantine van de club is een gezellige plek waar ieder samenkomt zodat naast 
gezelligheid een belangrijke inkomstenbron voor de club wordt gegenereerd



Sponsoring

2021
• Stabiel hoofdsponsorschap(beter faciliteren)
• Contractueel betere voorwaarden(meer rechtstreeks naar de club, commerciële waarde)
• Volledig faciliteren(hoofd sponsoren voor senioren en jeugd)
• Sponsor lagere elftallen

2022
• Verdubbelen aantal leden sponsor commissie 
• Ieder team gesponsord zodat het Rkvv geen geld kost
• Uniformiteit bij vrijwilligers bv kantine en klusploeg
• Aankleding sportpark (vlaggen etc.)
• Traffic website (meer communicatie)

2023
• Meten wat het de sponsor opbrengt(resultaat)
• Faciliteren sponsor bv bedrijfsfeest of BBQ
• Sponsor het gevoel van thuiskomen geven
• Elke sponsor is hetzelfde

2024
• Slogan koppelen aan sponsor
• Communicatie(eenduidigheid in alles, professionaliseren)
• Website upgraden
• Sponsorboekje(presentatie)

VISIE
Met steun van een betrokken sponsornetwerk streeft RKVV Roosendaal door middel van 
sponsoring er naar om verschillende beleidsdoelstellingen te volbrengen, zowel financieel, 
organisatorisch, voetbaltechnisch en op sociaal vlak



Communicatie & PR

2021
• Aparte commissie met voorzitter
• Social media nog beter inzetten
• Voetbal en niet voetbal activiteiten benoemen
2022
• Redacteur voor de PR in combinatie met de sponsorcommissie
• Vrijwilliger in de beeld (zoals voorheen)
2023
• Één huisstijl(templates enz.)
• Één communicatie kanaal
2024
• RKVV Roosendaal nog beter op de kaart
• Nieuwe communicatiemarkten onderzoeken

VISIE
Het continu actief uitdragen van de belangen en ontwikkelingen van de 
vereniging om de club positief in beeld te brengen en waarbij Ieder lid van de 
vereniging bijdraagt aan een open en respectvolle manier van 
communiceren.



Activiteiten

2021
• Combinatie Supportersvereniging/Activiteitencommissie ( een naam kiezen)
• Breder activiteiten organiseren bv aansluiting zaterdag jeugd en ouders
• Onderzoek naar vernieuwende activiteiten
• Opstarten en vormgeving toernooi commissie
• Woensdag en donderdag betere invulling (bv. Champions league, thema avond 6x per jaar)

2022
• Invulling bar door de week zonder vergoeding (activiteit of niet)
• Meer faciliterend/steunend van elftallen bv welk elftal organiseert een avond
• App activeren om te communiceren
• Implementatie vernieuwende activiteiten

2023
• Binding senioren met selectie verbeteren
• Selectie 1x per seizoen iets organiseren bv scheidsrechter 3e helft toernooi
• Wat willen we graag organiseren(uitvraag coördinatoren)

2024
• Bezoek interland wedstrijden dames en heren
• Kritisch kijken naar de huidige activiteiten/ander invulling/andere activiteiten
• 10 activiteiten per jaar (mossel, dart, 3e elftal, apres ski, nieuwe activiteit, etc)

VISIE
Continu de betrokkenheid en saamhorigheid van leden en vrijwilligers stimuleren door het 
organiseren van voetbal- en niet-voetbal gerelateerde activiteiten die evenwichtig verdeeld 
zijn tussen de leeftijdscategorieën.



Accommodatie (1)

2021
• Invulling voorzitterschap
• Goede bespreekruimtes
• Buitenterras
• Ambiance creëren(bv vlaggen)
• TC ruimte apart(collegeruimte)
• Goede geluidsinstallatie!!!!!!
• Zwerfvuil rond de velden opruimen
• Overlast/illegaal gebruik/toezicht
• Pupillenveld omwisselen veld 6 naar veld 5 (i.v.m. verlichting)
• MP veld centraal tussen veld 3,4 en 5

VISIE
Continu zorgen voor een representatief sportpark waarbij wij onze leden en 
bezoekers op de juiste wijze kunnen ontvangen en faciliteren.
De vereniging beschikt zelf over voldoende materialen van een goede kwaliteit .



2022
• Verschillende (multi)functionele ruimten (toekomst gericht vb vitaal sportpark)

• Historie terug laten komen in de vereniging

• Uitbreiding kleedlokalen

• Uitbreiding dames/meisjes lokalen (vb. mix teams)

• Aanpassingen gehandicapten

2023
• Materiaal opslag buiten verbeteren (vb opslag doeltjes)

• Tribune (als uithangbord)

• Groot onderhoudscontract (cafetaria model) 

• Onderhoud technische installatie en meer jaren onderhoud

• Parkeerplaats veilig maken (vb. fietspad)

2024
• Omheining veld 2 en 5

• Vitaal sportpark

Accommodatie (2)



Materialen

2021
• Kledinghok beter organiseren en meer ruimte creëren
• Materiaal op orde : verantwoordelijkheid bij de leider en TC
• Uitstraling kleding

2022
• Verdeling materialen
• Materialencommissie in ere herstellen
• Onderscheid kleding en materialen

2023
• Materialen naar TC

2024
• Plan van aanpak voor vervangen materialen in de toekomst

VISIE
De vereniging beschikt zelf over voldoende materialen van een goede 
kwaliteit om onze leden en bezoekers op de juiste wijze kunnen ontvangen 
en faciliteren.



Vrijwilligers

2021
• Waardering door activiteiten
• Goede registratie van de vrijwilligers
• Vullen van vacatures 
• Vrijwilligers coördinator aanstellen

2022
• Functieprofielen beschrijven.
• Niet voetbal gerelateerde zaken.
• Bepalen vergoedingen
• Faciliteren van de vrijwilligers(kleding)

2023
• Bij instroom “Wie is RKVV Roosendaal”.
• Wie haal je binnen?

2024
• Beleidsplan ontwikkelen hoe we in de toekomst nog aan voldoende vrijwilligers gaan komen. 

Actie: Bestuur dient hiervoor een opzet te maken i.s.m. normen en waarden

VISIE
De continuïteit van de club wordt gewaarborgd door langdurige binding van 
zo veel mogelijk vrijwilligers die maximaal plezier beleven aan hun vrijwilliger 
schap. 



Financiën
Doestellingen:

• Financieel in control blijven
• Blijven voldoen aan wet- en regelgeving
• Financieel gezonde vereniging met de capaciteit om tegenslagen en cashflowfluctuaties op te kunnen vangen 

(vormen financiële calamiteitenbuffer)
• Meer jaren onderhouds- en vervangingsplanning hanteren (vormen voorziening groot onderhoud)
• Afbreukrisico penningmeester verkleinen d.m.v. vormen administratie(commissie)
• Jaarlijks actualiseren van meer jaren prognose (5 jaar vooruit kijken)

 Regulier

budget 

Meerjaren

prognose

Meerjaren

prognose

Meerjaren

prognose

Meerjaren

prognose

heel heel heel heel heel

seizoen 21-22 seizoen 22-23 seizoen 23-24 seizoen 24-25 seizoen 25-26

203.920€          203.920€          203.920€          203.920€          203.920€          

81.286€            81.286€            81.286€            81.286€            81.286€            

122.634€          122.634€          122.634€          122.634€          122.634€          

60,1% 60,1% 60,1% 60,1% 60,1%

190.000€          195.000€          200.000€          205.000€          210.000€          

51.000€            56.000€            61.000€            66.000€            71.000€            

48.815€            47.500€            48.500€            49.500€            50.500€            

9.956€              9.956€              9.956€              9.956€              9.956€              

299.771€          308.456€          319.456€          330.456€          341.456€          

422.405€          431.090€          442.090€          453.090€          464.090€          

126.355€          129.020€          131.520€          132.920€          135.420€          

102.139€          101.258€          101.258€          101.258€          101.258€          

93.000€            102.800€          106.300€          109.800€          113.300€          

2.000€              4.300€              5.300€              6.300€              7.300€              

12.720€            13.234€            13.234€            13.234€            13.234€            

71.190€            65.478€            69.478€            74.578€            78.578€            

407.405€          416.090€          427.090€          438.090€          449.090€          

15.000€            15.000€            15.000€            15.000€            15.000€            

Reservering financiële-/calamiteitenbuffer 7.500€              7.500€              7.500€              7.500€              7.500€              

7.500€              7.500€              7.500€              7.500€              7.500€              

Totaal kosten

Resultaat reguliere exploitatie

Kosten personeel en vrijwilligers

Kosten accommodatie en huisvesting

Kosten voetbalgerelateerde zaken

Kosten afschrijvingen

Kosten overig

Resultaat

Kosten kantine

Begroting

Voetbalvereniging

RKVV Roosendaal

Omzet kantine en evenementen

Inkoop kantine en evenementen

Bruto marge kantine en evenementen

Bruto marge inclusief opbrengsten

Opbrengst contributie en  in-/uitschrijfgelden

Opbrengst sponsoring

Opbrengst subsidies

Opbrengst overig

Totaal opbrengsten



Normen & waarden (1)

• RKVV Roosendaal dient voor eind 2021 in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) van alle vrijwilligers. Actie: met coördinatoren en bestuursleden 

vrijwilligers aanspreken op tijdige indiening. Bij geen VOG dient een bestuursbesluit 

over acceptatie vrijwilligers genomen te worden.

• Om de kwaliteit en sportveilige omgeving van onze jeugdleden te garanderen dient er 

een aannamebeleid te zijn voor nieuwe vrijwilligers. Actie: Er dient een intakegesprek 

gedaan te worden door coördinator volgens uit te werken model  (normen en 

waarden).

• Door het aanstellen van een maatschappelijk coördinator zal worden getracht om 

leiders/trainers te ontlasten van allerlei persoonlijke problemen bij kinderen. De 

trainers kunnen met hun probleem bij de coördinator terecht, die vanuit een 

professioneel netwerk het probleem oppakt. Trainers kunnen dan zich met een gerust 

hart op hun kerntaak richten. Actie: Pilot start in 2020 i.s.m. met stichting Sport als 

Middel.

VISIE
RKVV Roosendaal wil voor een veilige sportomgeving voor haar (jeugd)leden 
zorgen, waarbij fatsoen en behoorlijk gedrag naar (mede-)spelers, 
tegenstanders, scheidsrechters en andere betrokkenen voorop staat



Normen & waarden (2)
Thuiskomen bij RKVV Roosendaal

Na het formeren van een team van mensen in de rol van “gastheer” voor de bezoekende 

clubs en onze leden wordt hierin op zaterdagmorgen inhoud gegeven.

Extra attentiepunt wordt het toezien en zo nodig aanspreken op dissonant gedrag in en 

rondom velden ( ook op de andere momenten in het weekend) waarbij wij onze 

gedragsregels zullen moeten opstellen. 

Actie1: onderzoeken of er op zaterdagmiddag (evt. zondag) behoefte is aan extra gastheren

(Rolhelderheid van de gastheer. Is nu echt gastheer bij binnenkomende ploegen)

Actie2: opstellen van gedragsregels (voorzet normen en waarden). Waar staan we voor?

Inclusiviteit verhogen

Meer bekendheid creëren voor de Vertrouwenspersoon ter voorkoming van (seksueel) 

ongewenst gedrag. 

Actie: plan uitwerken ter promotie van deze functie (normen en waarden)



Technische Commissie (1)
VISIE
Iedereen beoefent voetbal op zijn/haar niveau, waarbij uitdaging, plezier en 
respect voorop staan. 

TEAMS OP NIVEAU

• 1e elftal 
o In 2024-2025 speelt het eerste elftal van RKVV Roosendaal in de eerste klasse zondag KNVB.
o Het eerste elftal zal in 2025-2026 een stabiele 1e klasser zijn (eindpositie hoger dan plaats 9).
o Het eerste elftal bestaat voor 65% uit spelers die actief zijn geweest in de eigen jeugdopleiding

• O23 – elftal
o Het O23 elftal zal in 2021-2022 starten op hoofdklasse niveau
o Het O23 elftal zal vanaf 2024-2025 op divisieniveau actief zijn
o Het elftal bestaat voor 75% uit spelers die uit de eigen jeugdopleiding actief zijn geweest.

• Damesvoetbal
o Het 1e elftal van de damesafdeling speelt in het seizoen 2024-2025 in de 2e klasse KNVB van het 

zondagvoetbal.
o Het 2e elftal van de damesafdeling speelt in het seizoen 2024-2025 in de 4e klasse KNVB  van het 

zondagvoetbal.
o In alle elftallen van de damesafdeling speelt minimaal 60% speelsters vanuit de eigen jeugdafdeling. 



Technische Commissie (2)
TEAMS OP NIVEAU

• Selectieteams van de jeugdafdeling
o Alle selectieteams spelen vanaf seizoen 2024-2025 op divisieniveau 
o Alle selectieteams hebben vanaf seizoen 2023-2024 bekwame en gecertificeerde trainers 
o Het MO19-1 elftal speelt vanaf het seizoen 2023-2024 in de 1e klasse.
o Jeugdspelers van onze verenging hebben voorrang op plaatsing bij selectieteam

• Niet selectieteams
o Alle elftallen spelen vanaf seizoen 2022-2023 op hun eigen weerstandsniveau. 
o Alle elftallen hebben vanaf seizoen 2022-2023 gepassioneerde en enthousiaste begeleiding.

• Scouting / elftalindeling
o De Technische Commissie hanteert de eigen scoutingsprocedure zoals beschreven in het 

Visiedocument van de TC. 
o De wijze van selecteren en indelen is terug te vinden in het document Selectie / elftalindeling. 



Technische Commissie (3)
Training / begeleiding

• Hoofdtrainers selectie
o De Technische Commissie zal vanaf seizoen 2021-2022 (en in samenspraak met dagelijks bestuur) de 

hoofdtrainer aanstellen.
o In 2024 heeft elk elftal een trainer die aan de licentie eisen van de KNVB voldoet.
o Vanaf 2022-2023 werkt de club samen met andere clubs om opleidingstrajecten van de KNVB op het eigen 

sportpark te huisvesten.
o Vanaf seizoen 2021-2022 zal elke selectietrainer een evaluatiegesprek hebben met een 

vertegenwoordiging van de Technische Commissie in de maanden november en maart. Naar aanleiding 
daarvan zal de samenwerking voor het aankomende seizoen besproken worden. Er zijn standaard 
evaluatieformulieren beschikbaar die door de Technische Commissie ontworpen zijn.

• Begeleiding niet-selectieteams
o Vanaf seizoen 2021-2022 zullen er 6 bijeenkomsten per seizoen georganiseerd worden voor 

begeleiders/trainers van niet-selectie elftallen waarin het trainen van een jeugdteam centraal staat. Deze 
themabijeenkomsten zijn qua inhoud gericht op training geven en de organisatie daarvan.

o De begeleiding van elk elftal zal in de maand december een evaluatie ontvangen waarin de 1e

seizoenshelft zal worden geëvalueerd. Dit zal ook in de maand april plaatsvinden zodat de begeleiding voor 
de nieuwe elftalindelingen opgemaakt kan worden.

• Trainingscoördinatoren
o Vanaf seizoen 2022-2023 is er een trainerscoördinator aanwezig op de club op dinsdagavond, 

woensdagavond (en middag) en donderdagavond. De trainers-coördinator loopt rond op het sportpark en 
kan inspringen , advies geven of assisteren bij trainingen van elk aanwezig team. 

o Vanaf seizoen 2023-2024 is er ook een trainers-coördinator aanwezig op de club op maandagavond en 
vrijdagavond. 



Technische Commissie (4)

Medische afdeling 

• Samenwerking fysiotherapie
o Er is vanaf seizoen 2021-2022 een samenwerking met Orthomedic volgens vooraf gemaakte 

afspraken en richtlijnen. 
o De Technische Commissie evalueert deze samenwerking jaarlijks in de maand februari. In deze 

periode zal ook een beslissing genomen worden over een eventuele samenwerking het aankomende 
jaar. 

o Orthomedic is aanwezig op wedstrijddagen en toernooien door bemensing fysiotherapieruimte. 
Daarnaast zal Orthomedic zorgen dat ze herkenbaar aanwezig zijn door reclamemateriaal. 

• Medisch centrum 
o In het seizoen 2024-2025 is er een medisch centrum actief op de club waarbij leden van DVO’60 / De 

Pelikaan en RKVV Roosendaal terecht kunnen. 



Technische Commissie (5)

Faciliteiten

• Besprekingsruimte Technische Commissie
o Er zijn vanaf seizoen 2021-2022 3 units beschikbaar voor de technische Commissie.
o Deze units worden gebruikt voor wedstrijdbesprekingen, nabesprekingen, overlegsituaties, 

gesprekken (individueel of team) en themabijeenkomsten. 
o De besprekingsruimtes zijn uitgerust met vergadertafel, 24 zitplaatsen voor een teambespreking, een 

coachbord,  een digitaal bord (activeboard) en een laptopaansluiting.  

• Camerasysteem  
o In het seizoen 2021-2022 is het streven om een camerasysteem te installeren op het hoofdveld om 

wedstrijdanalyses te kunnen uitvoeren. Dit systeem is direct bedien baar door de Technische 
Commissie.

o In 2023 wordt dit camerasysteem geëvalueerd door de Technische Commissie en het dagelijkse 
bestuur.  Als er na deze evaluatie groen licht is dan worden ook veld 3 en 4 met een camerasysteem 
uitgerust per seizoen 2024-2025. 

• Grote en kleine doelen
o Vanaf het seizoen 2022-2023 zijn er per trainingsveld 2 grote doelen beschikbaar (verplaatsbaar) en 4 

kleine doeltjes. 
o Er is een ruimte gefaciliteerd nabij elk veld om deze materialen op te slaan. 



Wedstrijdzaken

VISIE

• Wedstrijd secretariaat
o Vergroten zichtbaarheid tijdens wedstrijddagen, ontvangst en begeleiding de komende jaren 

verder stroomlijnen.
o Kleedkamer en veldindeling digitaal aanbieden via Club-TV & Voetbal.nl app
o Jaarlijks inplannen van een informatie sessie werken met mDWF (mobiel digitaal 

wedstrijdformulier) initiëren via de coördinatoren.
o Optimaliseren afstemming tussen de commissies en het wedstrijd secretariaat. 

• Scheidsrechters
o Vormgeven beleidsplan t.b.v. het opleiden en aantrekken van nieuwe (jeugd) scheidrechters.

• Terreinmeesters
o Uitbreiding personele bezetting van de terreinmeesters met 2 a 3 personen.
o Optimaliseren materiaalbeheer en veldindelingen tijdens trainingsdagen.



Einde 

Beleidsplan 
RKVV Roosendaal

2021-2025


